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Nye parkeringsplasser og parkering i anleggsperioden fra og med 1. desember 
Entreprenør Volas starter arbeidet med to nye parkeringsplasser samt forarbeid til lekeplass 
nederst i Uglevegen onsdag 1. desember samt å utvide bredden på utkjøringen fra 
rundkjøring i Gaukvegen nord mot Kråkevegen.  
Det blir redusert fremkommelighet begge steder 1. – 3. desember. 

Fra og med mandag 6. desember starter arbeidet med å opparbeide nye plasser på plenen 
innenfor søppelkontainerne mot Stærvegen. Det blir da ikke mulig å benytte plassene mellom 
postkassehuset og garasjebygget mot Lerkevegen. Plassene ved elbiladere og plassene mot 
Kråkevegen kan benyttes, samt de nye plassene nederst i Uglevegen. 
Ved siden av de 2 nye plasser nederst i Uglevegen er det plass til noen flere biler her, som må 
parkeres så langt inn som mulig. 
I anleggsperioden kan det også parkeres på baksiden av det sydligste garasjebygget mot 
Kråkevegen før det blir for meget snø. Det er dog kun plass til  2 – 3 biler som MÅ stå på skrå 
eller langs og på utsiden av veien. 
Vi har vært i kontakt med parkeringsetaten i kommunen som IKKE vil gi oss noe «slakk» med 
parkeringsbestemmelsene i anleggsperioden.  

SE VEDLAGTE SKISSE FOR DET NYE PARKERINGSOPPLEGGET. HAR DU SPØRSMÅL KONTAKT ET 
STYREMEDLEM.  

HMS egenkontrollskjema 
Vi minner om at egenkontroll i leilighetene MÅ utføres og utfylt skjema returneres til 
styrepostkasse senest 15. desember i år. 

Dette er offentlig pålegg, og om dette ikke utføres må styremedlemmer gå til hver enkelt av 
de som ikke har gjort dette for å få det gjennomført. Vi ber alle følge opp slik at styret spares 
for dette. 

Garasjeporter som ikke går opp av seg selv i kulde. 
Ved akutt problem; hjelp porten med hendene til å gå opp selv og utfør så prosess under. 
Garasjeportene har gummilister på hver side mot portkarm. Disse gummilistene kan bli tørre 
så porten stopper på ned eller opp-tur. Dette løses ved å spraye på middel som står på bord 
innerst i redskapsboden merket PTFE. Rist boksen godt i minimum 1 minutt før det sprayes på. 
Dette gjøres av hver enkelt. Spør eventuelt nabo eller en i styret om du ikke klarer dette selv. 

ALLE BEBOERE ØNSKES EN STEMNINGSFYLT FØRJULSTID OG EN RIKTIG GOD JUL! 

Med vennlig hilsen 
Styret 
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